Posibilităţi
fără sfârşit.
Carton ondulat tip
armonică de la Rondo.

Performanţe mari şi costuri mici.

Avantajos la infinit.

Ambalarea mărfurilor voluminoase sau de format spe-

ambalaje diferite. Carton ondulat tip armonică de la

Cartonul ondulat tip armonică nu este numai avantajos, ci şi rapid: prin soluțiile opti-

cial este o adevărată artă. Până acum aceasta se rea-

Rondo este o alternativă potrivită pentru înlocuirea

me oferite, livrările în termen scurt sunt acum oricând posibile. Se economiseşte

liza cu consum mare de energie. În acest sens aveai de

nenumăratelor ambalaje speciale.

astfel atât timp cât şi bani cu depozitarea, transportul, personalul şi ambalarea.

ales între cutii individuale scumpe sau o mulțime de

Universal la infinit.
Indiferent dacă este ambalat manual, cu un utilaj simplu sau cu o linie de ambalare
complexă,cartonul ondulat tip armonică se adaptează perfect celor mai diferite procese de ambalare.
Pentru ambalarea unui număr mare de produse cu dimensiuni variate, utilizarea unor
utilaje special concepute aduce un potenţial enorm de raţionalizare. Vă împărtăşim cu
plăcere din know-how-ul nostru şi vă consiliem în selectarea utilajelor corespunzătoare
de ambalare.

Potenţial la infinit.
Investiţiile continue ne asigură nouă şi clienţilor noştri o îmbunătățire permanentă a
procesului de producţie. Cel mai recent exemplu îl constituie instalaţia complet
automatizată de stivuire a cartonului ondulat tip armonică de la fabrica noastră din
Frastanz. Datorită acesteia noi putem veni şi mai rapid şi mai flexibil în întâmpinarea
dorinţelor clienţilor noştri.

Diversitate la infinit.
Cartonul ondulat tip armonică de la Rondo îl puteţi
obţine în multe variante de ondule: B-, C-, EB-, BC.
Multitudinea de tipuri de carton ondulat (fie că este
Kraft- sau Testliner sau o combinaţie

între ele),

garantează ambalajul potrivit pentru orice scop de utilizare. De aceea acest tip de carton este foarte indicat
pentru firmele cu varietate mare de produse și loturi
mici.

Înălţimi de paleţi variabile până la 1.200 mm:
Ondula B

700 ml / palet

Ondula C

500 ml / palet

Ondula EB

480 ml / palet

Ondula BC

324 ml / palet

Calităţi de carton ondulat tip armonică:

B

C

Lungimi de pliere: 1.000 mm
EB

BC

SC Rondocarton SRL
RO-407042 Sânnicoara/Apahida, jud. Cluj
Str. Aviatorilor, Nr. 2A
Telefon +40 (0)264/41 60 06
Telefax +40 (0)264/41 60 07
cluj@rondo-ganahl.com

Rondo
Ganahl Aktiengesellschaft
A-8181 St. Ruprecht/Raab, Rondostr. 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefax +43 (0)3178/51 00-630
st.ruprecht@rondo-ganahl.com

SC Rondocarton SRL
RO-130089 Târgoviste/jud. Dâmboviţa
Str. Laminorului, Nr. 40
Telefon +40 (0)245/20 75 30
Telefax +40 (0)245/20 75 31
targoviste@rondo-ganahl.com

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
H-1239 Budapest, Ócsai út 5.
Levélcím: H-1734 Bp., Pf. 42.
Telefon (+36-1) 289-2300
Telefax (+36-1) 289-2399
budapest@rondo-ganahl.com

MKB Oluklu Mukavva Kutu ve
Ambalaj San. Tic.A.Ş
Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB D-13
Tepeören Köyü Tuzla/Istanbul
Telefon +90 216 593 18 93 (PBX)
Telefax +90 216 593 18 98
istanbul@rondo-ganahl.com

Ambalaje din carton ondulat Walz (D)
D-88515 Langenenslingen/Ittenhausen
Bruttelweg 1
Telefon +49 (0)7376/96 25-0
Telefax +49 (0)7376/16 81
info@walz-verpackungen.de

www.rondo-ganahl.com
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Rondo
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6820 Frastanz, Rotfarbweg 5
Telefon +43 (0)5522/518 41-0
Telefax +43 (0)5522/518 41-501
frastanz@rondo-ganahl.com

